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Výroční zpráva o činnosti občanského sdružení  

Klub Terryho Pratchetta za rok 2012 
 
V roce 2012 vstoupilo do Klubu Terryho Pratchetta 36 nových členů (o 38 méně než v roce 
2011), z nichž se 13 stalo novými řádnými členy a 1 byl přijat jako čestný člen. Celkem měl 
klub v loňském roce 127 řádných, 261 registrovaných a 3 čestné členy. 45 řádných členů je 
členy celých 5 let od znovuzaložení. Počet řádných členů se začíná pomalu snižovat. Peníze 
z členských příspěvků však stále stačí k tomu, aby pokryly režii klubu, rozpočet je tedy 
i nadále vyrovnaný. Je to pochopitelný pokles zájmu, neboť klub dosáhl hranice, kdy již 
nedokáže nabídnout nové zajímavé výhody, kterými by motivoval řádné členy k setrvání 
v klubu nebo k přilákání dostatečného počtu nových řádných členů. Ale hodláme na tom dál 
pracovat. Možná to bude vyžadovat nové aktivní členy, kteří by přišli s novými nápady 
a pohledy. 
 

členové 

Rok 

2009 2010 2011 2012 
4. 3. 
2013 

registrovaní 76 125 192 262  310 

řádní 120 155 161 126  84 

čestní   2 2 3 3 

zrušení 1 3 4 4 4 

celkem 197 285 359 395 401 

 
 
Klubová rada se od minulé řádné členské schůze v roce 2012 sešla oficiálně celkem na 11 
poradách. Bylo však i mnoho neoficiálních srazů, kde se dojednávaly podrobnosti 
jednotlivých bodů oficiálních porad, zejména na různých klubových srazech.  
 
Plán činnosti na rok 2012 byl až na dva body splněn podle plánu.  

 
1. Změna stránek Discworld.cz 
Zodpovídá: Jiřina Valdaufová 
Ukázalo se, že změna stránek je technicky složitější a časově náročnější než se předpokládalo, 
což bylo hlavními důvody, proč se tento bod plánu činnosti na rok 2012 neuskutečnil. 
 
2. Doplnění údajů na Discworld.cz 
Zodpovídá: Petr Čáp, Petr Rauner 
Zpočátku se na aktualizaci těchto starých údajů a doplnění nových údajů čekalo na změnu 
stránek Discworld.cz, kdy se měly stránky rozdělit na události kolem Terryho Pratchetta 
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a jeho díla, a na události kolem Klubu Terryho Pratchetta. Když začalo 
být zřejmé, že tato plánovaná změna stránek Discworld.cz nebude v nejbližší době provedena, 
nebylo již dostatek času, vůle a energie aktualizovat a doplnit informace na současné podobě 
stránek.  
Pokud nebude změna stránek Discworld.cz provedena do konce května 2013, údaje se začnou 
doplňovat do staré podoby stránek, aby pro technické potíže nestála všechna práce 
na stránkách. Petr Rauner bude mít na starosti zejména aktualizaci sekcí divadla a filmů. Petr 
Čáp životopis Terryho Pratchetta a osobností kolem něho a jeho díla. 
 
3. Nákup na PJSM Prints 
Zodpovídá: Věra Liptáková 
Na rok 2012 byly avizovány 3 možnosti objednat si zeměplošské zboží z internetového 
obchodu PJSM Prints. Jarní objednávka se posunula na červen, zboží dorazilo v červenci 
a vzápětí bylo distribuováno účastníkům. Tuto objednávku opět provázely problémy – 
omezené maximální množství některého zboží, které se dá prostřednictvím internetové 
objednávky na PJSM Prints objednat, a potíže s placením přes Paypal. Díky osobním 
kontaktům se Sandrou Kidby, byly problémy vyřešeny. O podzimní objednávku byl zájem 
ještě menší, takže jsme se nakonec po konzultaci se zúčastněnými rozhodli ji spojit 
s objednávkou vánoční. I tuto objednávku provázely stejné potíže jako s tou první.  
 
4. Výlety členů KTP 
Zodpovídá: Petr Čáp, Věra Liptáková 
14. dubna se uskutečnil jednodenní výlet do brněnské zoologické zahrady a na hrad Špilberk. 
Výletu se zúčastnilo 13 členů. V červenci proběhl tradiční čtyřdenní letní výlet, tentokrát 
do Chřibské u Děčína, kterého se zúčastnilo 21 osob. Kromě procházky po samotné Chřibské 
jsme také navštívili děčínskou zoologickou zahradu a České Švýcarsko. Tam jsme vystoupali 
k Pravčické bráně, poté jsme sešli do Hřenska a podél řeky Kamenice jsme se vydali 
Edmundovou, Tichou a Divokou soutěskou. Na podzim jsme vyjeli do Zlína a navštívili Zoo 
Lešná. Této akce se zúčastnilo celkem 12 členů.  

 
5. Výroba propagačních materiálů 
Zodpovídá: Věra Liptáková 
V roce 2012 jsme pořídili toto zboží: 3 druhy odznaků se zeměplošskými motivy (Knihovník 
fotbalista, Klub nového začátku a Maškaráda), Ex libris s mágem, kterého nakreslila Japu, 
a hrneček s klubovým logem. Rozhodovali jsme, za pořídit mikiny, zájem by sice byl, ale je 
nutné objednat nějaké minimální množství a tolik zájemců se zatím nevyjádřilo, takže 
vyčkáváme.  

 
 

6. Srazy členů Klubu 
Zodpovídá: Věra Liptáková 
Od ledna 2012 do února 2013 se konalo 9 srazů, sraz nebyl v březnu, kdy je Trpaslicon 
s Členskou schůzí, a o letních prázdninách. Srazy se konají střídavě v pátek v čajovně 



           Klub Terryho Pratchetta 
Malobřevnovská 176/4 

Praha 6 - Břevnov 
169 00 

 

Klub Terryho Pratchetta Peněžní ústav: IČO: 26570921 
Malobřevnovská 176/4 FIO, družstevní záložna DIČ: CZ26570921 
Praha 6 - Břevnov 2500040681/2010 (ČR) klub@discworld.cz 
169 00 2500040681/8330 (SR) http://www.discworld.cz 

Daruma a v sobotu v restauraci U Kristiána. Pokud je to organizačně 
spojeno s návštěvou divadla, bývá sraz v restauraci Haštalský dědek. Kromě toho jsme 
v uplynulém roce byli společně 9x v divadle, z toho 8x v Divadle v Dlouhé a 1x v Divadle 
Kámen, kde hostovalo mladoboleslavské divadlo s inscenací Muži ve zbrani. Nadále také 
podporujeme bluesovou kapelu Mrakoplaš. 
 
 
7. Kontakty se zahraničím 
Zodpovídá: Dana Linhartová 
Účast na DWCONu (Discworld Convention) v srpnu 2012 v UK, kde došlo kromě schůzky 
s Terry Pratchettem i k diskuzím s jeho agentem Colinem Smythem, asistentem Robem 
Wilkinsem, se Sandrou Kidby z PJSM Prints a také se zástupci Discworld Emporium. 
Od Terryho jsme se dozvěděli o nových projektech, na kterých zrovna pracoval. Získali jsme 
také zákulisní informace o nové produkční společnosti a pracích na televizní sérii o Hlídce 
a filmu Dobrá znamení. 
Od organizátorů DWCON se nám podařilo získat odznak s Mrakoplašem pro všechny řádné 
členy. Dále jsme pořídili ceny do literární soutěže a další klubové odměny. 
V roce 2012 opět probíhala komunikace se Sandrou Kidby kvůli objednávkám pro členy 
z PJSM Prints. S Colinem Smythem se řešila otázka poskytnutí práv k vydání komiksu Moře 
a malé rybky (žádost byla zamítnuta) a také případná účast Terryho, Roba a Colina 
na představení Soudné sestry v Divadle v Dlouhé – tady se nám zatím nepodařilo najít 
vhodný termín. 
 
 
8. Adopce želvy sloní 
Zodpovídá: Věra Liptáková 
Díky naší opakované adopci želvy sloní a kontaktům na správných místech jsme se 
při poslední vycházce za „naší“ želvou sloní Eberhardem v červnu 2012 mohli setkat s paní 
Natašou Velenskou, ošetřovatelkou plazů. Ta nás bez dlouhých řečí rovnou zavedla přímo 
do venkovního výběhu velkých želv, kde nám o svých svěřencích vyprávěla, odpovídala na 
naše zvídavé dotazy a dovolila nám 2 želváky, Eberharda a Aldu, hladit a drbat. Stejnou akci 
plánujeme i na letošní červen. 
 
 
9. Podpora výzkumu Alzheimerovy nemoci 
Zodpovídá: Rada 
Pokračujeme v propagaci výzkumu Alzheimerovy nemoci a AD Centra. Na to navazují další 
akce: II. ročník koncertu Mrakoplaš kontra Alzheimer a propagace náboru seniorů na 
potřebné testování. V únoru 2013 byl také s podporou nakladatelství Talpress a dalšího 
tajného sponzora pořádán II. Zeměplošský maškarní bál, kde Doc. Bartoš referoval o 
(vy)čerpání peněžních prostředků z námi pořádané sbírky.  
 
V Praze dne 12. 3. 2013 
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...................................................         ................................................... 
                Petr Čáp           Dana Linhartová 
 
 
 
...................................................         ................................................... 
           Věra Liptáková            Petr Rauner 
 
 
 
................................................... 
         Jiřina Valdaufová 
 


